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Inallevroegtezijngisterentwee ter-
reinwagens involle vaart ingereden
op eenmarkt inUrumqi, de hoofd-
stadvanXinjiang.De inzittenden in
een auto gooiden in het wildeweg
explosieven in een menigte van

honderden kooplustigen. Een van
dewagens vloog even later de lucht
in. Hulpverleners telden minstens
31 doden en tientallen gewonden.
Demateriële schadewas enorm.
Hetwasdezwaarsteaanslag in ja-

ren inXinjiang.Denoordwestelijke
provincie is al jaren in de greep van
geweld door Oeigoeren, een mos-
limvolk dat zich economisch en
politiekgemarginaliseerdvoelt.Het
regime inPekingheeft jarenlangde
migratie van Han-Chinezen naar
Xinjianggestimuleerd,waarzedoor
de overheidssteun zijn uitgegroeid
tot eendominante groep.
Oeigoersemilitanten strijden al

jaren voormeer autonomie of zelfs
regelrechte afscheiding van China.

Daarbij schuwenzehetgeweldniet.
Eind april vielen nogdrie doden en
tientallengewondenbijeenaanslag
op een treinstation inUrumqi. Vol-
gens Peking zaten radicaleOeigoe-
ren ook achter een aanslag in de
Chinese stad Kunming, waar in
maart 29 doden vielen.
Door de golf van aanslagen zijn

deautoriteitenophunqui-vive.Eer-
der dezemaand stuurde de politie
in Peking honderden extra man-
schappen de straten van de hoofd-
stadopom‘straatterrorismeenern-

stiggeweldtegentegaan’.Vorig jaar
pleegden drie Oeigoeren een op-
merkelijke zelfmoordaanslag nabij
de Verboden Stad, pal in het cen-
trumvan Peking.
Na de aanslag van gisteren kon-

digde de chef van de binnenlandse
veiligheidsdienst, Meng Jianzhu,
aan de ‘arrogantie van de terroris-
ten’ hard aan te pakken. Sowieso
isde repressie inXinjiangal enorm.
De aanslag vond plaats nadat 39
mensen tot zware gevangenisstraf-
fenwaren veroordeeldwegens lid-

maatschap van terreurorganisaties
enhet aanzetten tot haat.
Los van de Oeigoerse dreiging

staan de zenuwen in Peking ook
strakgespannen indeaanloopnaar
de verjaardag van de onderdruk-
king vande studentenprotesten op
hetTienanmenplein.Op4 juni ishet
25 jaar geleden dat het leger met
brutaalgeweldeeneindmaakteaan
een wekenlange protestgolf. De
jongste weken plaatste het regime
tientallendissidentenonderhuisar-
restomdeherdenkingte saboteren.
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Chinabeloofthardevergeldingvoor
dodelijke terreuraanslag inXinjiang
Bij een aanslag in dewoelige
Chinese regio Xinjiang zijn
gisteren 31 doden gevallen.
Volgens het regime in Peking
was de aanslag hetwerk van
separatistischeOeigoeren.

Inwoners van Urumqi kijken naar de Chinese militairen die de ordemoeten herstellen na de aanslag.

Oeigoerse militanten
strijden al jaren voor
meer autonomie of
zelfs regelrechte
afscheiding van China.

LIEVE DIERCKX

21dagenvoorhetwereldkampioen-
schapvoetbalbegint, ishetverrevan
pais en vree in het gastland. De
sociale onrust neemt immers hand
over hand toe. De leerkrachten van
het gemeentelijk onderwijs in São
Paulo trapten de protestgolf een
maandgeleden opgang. Ze legden
hetwerkneeromdat zegeen loons-
verhoging krijgen.
De acties van het onderwijzend

personeel inspireerden de afgelo-
pen dagen ook werknemers uit
andere sectoren. In verschillende
steden stonden bezoekers van de
staatsmusea voor gesloten deuren.
Maarvorigeweektildenontevreden
Brazilianenhetprotestnaareenho-
gerniveau.DemiljoenenstadRiode
Janeiro, een van de twaalf gastste-
denvanhetWK,gleedafnaarchaos
nadatwerknemersvandebusmaat-
schappij geweigerd hadden uit te
rijden.Zevindende loonsverhoging
die ze kregen temin.
Destakendechauffeurs inRio ‘in-

spireerden’dezeweekhuncollega’s
in São Paulo. Ze verlamdenhet eco-
nomische hart van Brazilië volledig
doormethunbussendebelangrijke
verkeersaders in de stad te blokke-
ren. Ook de buschauffeurs in São
Paulo klaagdenmet hun actie hun
schamele verloning aan.
De verzuchting naar een hoger

loon en eenbeter veiligheidsbeleid
zettenookdeagentenin13vande27
Braziliaanse statenerdezeweek toe
aanhetwerkneer te leggen. ‘Vijf jaar
lang liet de regering na een loon-
akkoorduit tevoeren.Velendenken
misschien dat we hetWKmisbrui-
ken om aandacht te trekken. Maar
dat is niet onze bedoeling. We
willen de regering geen schade
berokkenen.Wewillenenkeldatde
afspraken nageleefd worden’, zei
Jones Leal, de voorzitter van de na-
tionale politievereniging.
Er lijkt voorlopiggeendamopte

werpen tegen de stakingsgolf. Ook
de werknemers van het metrobe-
drijf in SãoPauloendeBraziliaanse
ambtenaren zijn van plan de vol-
gende dagen het werk neer te leg-
gen.Zelfs indeprivésectorroertwat.
Werknemers in de horeca, de voe-
dings-, de textiel-, de staal- en de
chemiesector de plannen groot-
scheepse acties tijdens hetWK.
De staking vande agenten ende

werkonderbrekingen in het open-
baar vervoer baren de regering van
presidenteDilmaRousseffongetwij-
feld hetmeest zorgen.De autoritei-
ten rekenen op 20.000 agenten en
militairenomhetwereldkampioen-
schap in goede banen te leiden. En
vande600.000buitenlandse toeris-
ten die tussen 12 juni en 13 juli wel-
lichtnaarBrazilië afzakken,gaaner
flink wat een beroep doen op het
openbaar vervoer om zich te ver-
plaatsen.
De regering is dan ook erg be-

zorgd dat de sociale onrust niet al-
leendepositie vanpresidenteRous-
seff zal verzwakken, maar boven-
dienookhet ‘merkBrazilië’ aantast.

Golf van stakingen
overspoeltBrazilië

Drieweken voor Brazilië de
wereldbeker voetbal op gang
trapt, is het land in de greep
van stakingen. Buschauffeurs,
leerkrachten en agenten gooien
allemaal hungrieven op tafel.
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E
nkele dagen voor de verkie-

zingenblijft het gebrek aan

ideeënde communicatie

vandeVlaamse partijen do-

mineren. Er hebbenweinig

of geen topcreatievelingen actiefmee-

gewerkt aandepolitieke campagnes,

en dat is eraan te zien. Die ene frisse

headline - ‘als het klimaat eenbank

was, was het al lang gered’ - heeft de

PVDAdannog zonder bronvermel-

ding gepikt vanwijlen deVenezolaan-

se presidentHugoChávez.

Politici zullenmisschien opwerpen

dat creativiteit ondergeschikt is aan

hunoptreden in debatten en inter-

views. Ze hebben enkel gelijk als ze

Bart DeWever, Kris Peeters ofMaggie

De Block heten,want die zitten opde

goede golf en krijgenmassa’s airplay.

Demindere goden en kleinere partij-

en haddenmetwatmeer inspiratie

hun standpunten veel doeltreffender

aandemankunnenbrengen. Belgi-

sche adverteerders hebbende econo-

mischewaarde van creativiteit intus-

senwel begrepen. Ze stimulerenhun

reclamebureaus steeds vaker omde

lat hoger te leggen. Bij de Belgische

politici dringt dat besef hopelijk te-

gende volgende verkiezingendoor.

Creativiteit kan ook van tactische

aard zijn. Opdat vlak - hetmoet ge-

zegd - kent deN-VAdezer dagenhaar

gelijke niet. En geloofme, het valtme

persoonlijk nietmakkelijk omdat te

zeggen.Wie de speltheorie kent (of

googel hetwoord gewoon) begrijpt

meteenwaarover ik het heb.Het gaat

omelectorale partijtjes driebanden

waarbij niet de directemaar de indi-

recte ontvangersworden geviseerd.

Enkele voorbeelden. Door provoce-

rende uitspraken overwerklozen en

steuntrekkers te doen geeft deN-VA

de linkse partijenweerwatwind in de

zeilen, in de hoopdat directe concur-

renten alsOpenVLD enCD&Vdaar-

onder lijden.Met zijn eerste video-

tweet in het Frans neutraliseert De

Wever de ongerustheid bij veel Vla-

mingenover de toekomst vanhet

land. En als hij hier endaar eenWaal-

se kiezer kan overtuigen om rechts te

stemmen, is dat leukmeegenomen.

Deze tactische spelletjes hebben

maar één keerzijde: omdat ze zowat

alle politieke tegenstanders in verle-

genheid brengenblijven er na 25mei

maarweinig bondgenoten over. Dan

kan ‘pyrrusoverwinning’wel eens het

postelectorale buzzwordworden.

DE CAMPAGNE-
WATCHER
MARC
FAUCONNIER

Deze tactische spelletjes
hebbenmaar éénkeer-
zijde: omdat ze zowat
alle politieke tegen-
standers in verlegenheid
brengenblijvenna
25meimaarweinig
bondgenotenover.

Marc Fauconnier

CEO reclamebureau Famous

Games
of Throne

Deopinie vanZak

O
ndanks zijn recente onderpres-
teren is Ruslanddoor de om-
vang enhet potentieel van zijn
economie aantrekkelijk voor in-

ternationale bedrijven. VandeDuitse pro-
ducenten tot Franse en Italiaanse luxemer-
ken enBritse grootwarenhuizen zijn be-
drijven allerhandenaar daar getrokken
omhandel te drijven en te investeren. Rus-
landwas voor hen te groot om links te la-
ten liggen.
Maar vandaagmaakt een andere visie

opgeld: tenzij president Poetin zijn aan-
dacht snel verlegt vanpolitieke inmenging
in de regio naar de economische behoef-
ten van zijn land kandebedroevende eco-
nomische prestatie vanRuslandwel eens
een trendworden. Toekomstige investerin-
gen in Rusland zullen afhangen vanhoe
gegadigden zowel het politieke risico als
de te verwachten economische opbreng-
sten inschatten.
De klaarblijkelijke bereidheid van

Poetin omRusland in onze vervlochten
wereld te isolerenheeft dat risico doen

toenemen.Niemandbeseft dat beter dan
deRussische bedrijven. Dat zijn uiteinde-
lijk de vehikels die de Russische economie
zullen diversifiëren en versterken. Ze pie-
keren zich suf overwaar het gedrag van
hunpresident hen zal brengen.
De belangrijkste vraag die ze zich stel-

len is of Poetin, tot dusver demeester-tac-
ticuswat betreft Oekraïne, in staat is om te
beseffenwanneer genoeg genoeg is.
Heelwat doorwinterde Ruslandwaar-

nemers die ik ontmoette in Polen enRoe-
menië gelovendat Ruslandhet niet zalwa-
gen verder te gaandandebezetting vande
Krim - gezien de groteweerstand ende
kosten -maarmikt op een zwakke buffer
tegen Europadie binnen zijn invloedssfeer
valt. Er is ookhet vermoedendat Rusland
alsnogwil verhinderendatMoldavië, een
vroegere Sovjet-republiek, een associatie-
verdrag tekentmet de EuropeseUnie.
Als Rusland zijn voornemens uitvoert,

en gebruikmaakt vandestabilisering en
druk opde lokale bevolking endepolitici,
is er niet zo heel veel dat deVerenigde Sta-

ten en Europadaar kunnen aandoen.Het
Westen zal geenmilitaire interventiewa-
gen, noch zal het een embargo instellen
zoals tegen Iran,want Europa is voor zijn
energie flink afhankelijk vanRusland.
Datwil echter niet zeggendat hetWes-

ten afzijdig zal blijven. De collectieve vei-
ligheidsgaranties vandeNAVOzullenwor-
denherbevestigd. De onwettige annexatie
vandeKrim zal nooitworden erkend; die
toestand vanonzekerheid zal voor Rus-
land een steeds grotere financiële lastwor-
den. De autoriteiten in Kiev zullen steun
krijgen van Europa, dat economische hulp
zal geven en zal helpenmet de hervor-
ming vande energiemarkt.Mocht blijken
datMoskou zondagdepresidentsverkie-
zingen inOekraïne ondermijnt, dan zullen
de sancties tegenRuslandworden ver-
strengd. Ookdedominante positie van
Gazprom in Europa zalworden aangepakt.
De Russische bedrijvenhebben alle reden
ombang te zijn.

Gespot
Poetin zetmotor
Russische econo-
mie op het spel.

PETER MANDELSON

Deze opinie is gespot in Financial Times.

In deze kiescampagne gaat de aandacht
vooral uit naar de Vlaamse partijen.
Maar het is Europa dat de komende ja-
ren alle belangrijke beslissingenneemt.

S
interklaas komt vroegdit jaar.
Zowat alle politieke partijen po-
gende kiezer te verleidenmet
een aantal plannen voor lasten-
verlaging. De besparingendaar-
entegenwordenmeestalminder

gedetailleerd uitgewerkt.
Het hoort tot de folklore van kiescam-

pagnes dat partijen en kandidaten uitpak-
kenmet de slogan ‘hier scheertmengra-
tis’. Alsmenweet dat ons land vorig jaar
eenbegrotingstekort van 2,6 procent had,
dan klinkende loze belofteswel bijzonder
cynisch. De enige doelstelling voor de
komende jaren is dat tekort verder naar
beneden te brengen. Veel ruimte voor
nieuwe initiatieven is er niet.
Ookde snelheid vande regeringsonder-

handelingen zal een rol spelen. Vaakwordt
een absolute deadline vergeten: ten laatste
op 15 oktobermoet onze begroting voor
2015 helemaal rond zijn, inclusief de eerste
budgettaire gevolgen vande zesde staats-
hervorming.Het staat de politieke partijen
natuurlijk vrij allerlei spelletjes te spelen
rondde vraagwiewanneer het initiatief
magnemenombepaalde coalities eerst te
vormenof niet.Maar al die spelletjesmo-
gen ons niet doen vergetendat de dead-
line van 15 oktober onverbiddelijk is en
onvermijdelijk onaangenaamzal zijn.
Bovendien verwacht de Europese Com-

missie eenbegroting voor alle overheden
in ons land samen. Er is deze zomer dus
echt geenbehoefte aan een clash tussende
verschillende regeringen. Ze zullen alle
gedwongenwordende begrotingsdoel-
stelling te halen. Veel grote uitputtings-
slagen kunnenweons niet veroorloven. De
politici zullen na 25mei ongetwijfeld een

aardig partijtje blufpokerwillen spelen,
maar opde achtergrond tiktwel de klok
voor de begroting van 2015.
Het Europese stembiljetwordt daar-

door het belangrijkste vandedrie diewe
zondag voorgeschoteld krijgen. Demedia
endepublieke opiniemogen zich blind-
staren opde strijd tussendeVlaamse poli-
tieke partijen, uiteindelijk bepaalt de vol-
gende Europese Commissie hoeveel speel-
ruimte de Belgische politici krijgen.

Er is geen enkele reden om te vermoe-
dendat de volgendeCommissie een link-
ser profiel krijgt.Maar er iswel de kans dat
we eenbangeCommissie krijgen. In lan-
den als Frankrijk, Nederland enhet Ver-
enigdKoninkrijk zullen de eurosceptische
partijenwaarschijnlijk een flinkewinst
boeken. Ze hebbengeen invloed in het
Europees Parlement. Hun afgevaardigden
doen erweinigmeer danhunparlemen-
taire vergoeding opstrijken.
Maar in elk vande landenwaar de euro-

sceptische partijen het goeddoen, zal de
nationale regeringnogmeer pogingen
ondernemenomelke nieuwe Europese
bemoeienis te kelderen.
Vooral Frankrijk komt in eenheel lastig

parket. De positie vanpresident François
Hollande is drastisch verzwakt door zijn
nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Zijn Parti Socialiste zal het zondag
niet veel beter doen. De Fransenmoeten
niet verwachtende volgende jaren veel in-
vloed in Europa te hebbenof een tegen-
gewicht te kunnen vormen voor een van
zelfvertrouwenblakendeAngelaMerkel.

Opiniepeilingen
Dedoorslaggevende stemvande volgende
Europese Commissie in het Belgische be-
grotingsbeleid betekent dat de verkiezin-
gen voor het Europees Parlement belang-
rijkerwordendanooit voordien. Het is
daarbij opvallenddat de opiniepeilingen
grote verschillen laten zien. Voor Europa
laat zelfs een flink deel vandeN-VA-kie-
zers zich verleidendoor de ernst en gede-
genheid vanMarianne Thyssen (CD&V) of
door het tomeloos voluntarisme vanGuy
Verhofstadt (OpenVLD).
Dat heeft voor een stuk temakenmet

de zwakte vandeN-VA-lijst voor Europa,
maar hetwijst ook op eenhaast existentië-
le twijfel. Bij de bevolking leeft een zeer
grote bezorgdheid over de houdbaarheid
van ons sociaalmodel. Alles bij het oude
laten is contraproductief.We kunnen een
stap achterwaarts doen enons terugplooi-
en opde oude gesloten gemeenschap, die
zich probeert af te sluiten vande gevolgen
vande globalisering. Of wedoen een stap
voorwaarts en kiezen voor een sterker en
beter functionerend Europa, dat in staat is
het Europese sociaalmodel te vrijwaren.

MarcHooghe
Politicoloog KU Leuven

In elk vande landenwaarde
eurosceptischepartijenhet
goeddoen, zal denationale
regeringnogmeer proberen
elkenieuweEuropese
bemoeienis te kelderen.

Europa ismet stip
het belangrijkste
van uwdrie
stembiljetten.

MARC HOOGHE


